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•    Cidade historica  
  Antigas fundações dos vikings 
  Paisagens lindos, litoral atlântico, a margem do grandioso rio Shannon 
 Castelo do Rei John do século XIII 

• População jovem cerca de 100,000  
(quase 50% menos de 30 anos) 
 
•Atrações históricas e culturais, pubs, restaurantes 

 
 
 

Cidade de Limerick – City of Culture 2014 











Limerick & Shannon: Porta de Entrada para a Europa 

• O Aeroporto de Shannon é o aeroporto mais occidental da Europa 

• Fica localizado a 20 km do campus com linha de ônibus regular 

•  Ryanair - todos os principais destinos Europeus a baixos custos 

• Aer Lingus – Londres Heathrow 

 

 







Study Abroad at UL 
 
 

UL : University of the Year 
2015! 



Universidade de Limerick 

• 12 000 estudantes (13% 
internacionais) 

• Situada em um campus de 133 
hectares 

• Instalações recreativas, culturais e 
esportivas de ultima geração 

• Educação excelência e relevância 

• Uma universidade jovem e 
crescendo 

• Alojamento integrado 

• Ao lado do Parque Nacional do 
Tecnologia 

• Centros de pesquisa nacionais 

 

 

 



 
 
 
• Dentro Parque, verde, muito espaço, seguro 
 
• Melhor qualidade acomodações  e maior número 
do pais: 2500 vagas 
 
• Aconchegante, auto suficiente e perto de tudo 
 
• Custo/benefício: qualidade de vida a menor 
custo, experiência de viver no meio da vida 
estudantil, acadêmica e recreativa 

Limerick & UL 
 



■ Arquitetura ■ Business ■ Computação & 

Programação de Jogos■ 

■ Educação ■ Engenharia ■  Ciência 

Equina ■ Ciência da Saúde ■ Ciências 

Humanas ■ Literatura & História da Irlanda 

■ Música & Dança irlandesa  ■ Informática 

& Eletrônicos  ■ Linguas ■ Direito■ 

Literatura ■ Enfermagem ■ Pscicologia ■ 

Ciências Sociais ■ Tecnologia 



• No top das 7 Universidades públicas na Irlanda 
 

• Top 3% no ranking mundial (QS), taxa de emprego da UL alta 
 

• Vários prêmios : excelência acadêmica e qualidade de vida 
 

• Campus: uns dos mais lindos da Irlanda 
 Uma das melhores infrastruturas 
 maior número de acomodações dentro da universidade 



Universidade de Limerick - Faculdades 

Universidade  

de  

Limerick 

Faculdade 

 de Artes, 

Ciências  

Humanas e 

Ciências Sociais 

Faculdade de 

Educação e 

Ciências  

de Saúde 

 

Kemmy 

Faculdade de 

Negócio 

Faculdade de 

Ciência e 

Engenharia 



• Pioneira no primeiro e maiores estágios de graduação na Europa 
• 2.000 estudantes anualmente, 1.500 empregadores 
• Taxa de emprego 18% > média nacional 
• Serviço de Carreiras: informações e apoio   

 seminários de planejamento de carreiras, feiras de carreiras, apresentaç
ões, entrevistas de empresas, notificação de vagas. 

 

UL: Pioneira em ESTAGIOS  



Diferencial para Undergraduates: 
experiência prática  

• Estágios 
– Programa pioneiro de estagios  

– 6 – 8 meses 

– Mais de 700 empresas visitam a UL cada ano 

• Aulas e “tutorials” 

– Tutorials –  ensino em pequenos grupos 

– Foco na prática, em laboratorio e em campo 

– « Learning by doing » foco em creatividade, 
experimentão, inovação 

 



Kemmy Business School 

Acreditação internacional, por exemplo Bloomberg certification 
in trading 

Matéria de Professional Development – planejamento carreira, 
técnicas entrevista, networking etc. 

International study trips 

 

 

 

 

Diferencial para Postgraduates 



Forte academicamente e em pesquisa 

Universidade líder da Irlanda em pesquisa ligada a industria 

 



Campus da Universidade  

A UL foi votado por estudantes 

internacionais (entre 7 unis 

irlandesas) como o número 1  

por fornecer a melhor 

experiênca e apoio aos 

estudantes, bem como as 

mais calorosas boas-vindas. 



Morando no Campus da UL 

Living Bridge   

Student 

Accommodation  



• 5 diferentes tipos de acomodações 

• 2,500 quartos individuais no campus 

• Premiados apartmentos em vilas com área para estudo privativo  

• Acesso a internet de alto velocidade 

• Cama casal 

• Guarda roupa 

• Banheiro privativo 

• Cozinha compartilhada 





Esporte na UL 



Equilíbrio trabalho & 
lazer! 

 

• Exemplo  de integração para estudantes estrangeiros  

 segundo a União Europeia 

• Votado N. 1 por estudantes internacionais  

• Apoio aos brasileiros pela equipe brasileira da UL 

 

Esportes e integração social 

 

• Piscina olímpica gigante, maior quadra de esporte coberta 

• Academia gigante, treinadores personalizados 

• Vida  social muito ativa  

• Varios clubes, atividades, passeios, musica 

 

 

 



Escritório Internacional da UL 

• Pre orientação 

• Encontro aeroporto 

• Programa de orientação 

• Passeios culturais e esportivos,  

 Festas internacionais:  

     Ano novo chinês, festa indiana  

 Diwali, Thanksgiving,  

     International Food Fair etc. 

 

 



Apoio na UL 
 

• 13% estudantes estrangeiros 

• 1st year students = programa de orientação de até 7 semanas, 
apoio individual 

• UL's Support Learning Centres: 

Matemática, TI 

Ciências 

Escrever em inglês para estrangeiros  

 

 

 



Exemplos de cursos  

 

• BSc in Equine Science 

• BE/ME in Aeronautical Engineering 

• BSc in Computer Games Development  

• BSc Aircraft Maintenance & Airworthiness Engineering 

• MA/MSc in Interactive Media  

• MSc Software Engineering  

• MSc in Sports Performance 

• MSc in Sustainable Resource Management 

• MSc in Speech and Language Therapy 

• MSc Financial Services  

• Master of International Entrepreneurship Management 

• MSc Project Management  

 

....... 

 



AULAS 

• 2 semestres por ano acadêmico ( setembro – dezembro; janeiro – junho) 

• 5 módulos por semestre  

 Cada matéria terá de 3-6 horas de aula semanal 

  Palestras/Aulas Práticas/Tutoriais 

• Você deve participar em todos os aspectos do curso  

• As avaliações variam de um módulo para outro.  Pode ser um exame valendo 100% 
ou uma combinação de notas entre avaliações e um exame final.    

• Exames em janeiro e junho. 

    

 



Custos na UL 
Custos Fixos Semestre Ano inteiro 

Valor do curso (Tuition) €6000 €12000 

Acomodação no Campus  

Plassey Village 

Kilmurray Village 

Cappavilla/Dromroe/Thomond 

 

€1,755 (8 quartos) 

€2,015 (6 quartos) 

€2,275 (6 quartos) 

 

€3,510 

€4,030 

€4,550 

Garda National Immigration Bureau €300 €300 

TOTAL custos fixos €8,055  €15,810  

Living Expenses (estimated) 

Food 

Books & Academic 

Clothes & laundry 

Travel in Ireland 

 

 

€1,142 

€194 

€351.50 

€175 

 

€2,284 

€388 

€703 

€350 

GRAND TOTAL €10,437.50 €20,575 



 
• Qualificação educacional equivalente a: bacharelado international, American High 

School Diploma 
• Os formulários de inscrição  devem estar acompanhados de certificação de todas  
     as habilitações educacionais  
• certificação demonstrando nível de proficiência em inglês  
• Tradução juramentada dos resultados em inglês 

 

Processo de inscrição e prazo: 
 

• 1 de junho  para ingresso em setembro,   
• Informação sobre equivalência de diplomas estrangeiros   
• Tempo de processamento é  de aproximadamente 5 dias   
 
 

  

Requisitos acadêmicos - Graduação 
  



Brasileiros entrando na UL 

• Certificado de Ensino Médio com notas altas  
• GPA: 3.0 = nota B 
• Includindo língua inglesa, matemática e outra 

língua 
• Minimo de 5.0 IELTS  

International Foundation 
Course 

Faculdade de Ciência &  Engenharia, 
arquitetura, design, aeronautica 

Kemmy Business School, 
International Tourism,  Marketing, 
International Business, Finance 



• Programa de 1 ano tempo integral 
 

• Para estudantes não europeios (ou língua materna outra que inglês) 
 

• Alunos querendo equivalente do “Irish Leaving Certificate”, “A  
    Level” ou “International Baccalaureate” 

 
• Alunos desejando aprender o inglês acadêmico /nível universidade 

 
• Foco: Inglês, Business ou Engenharia 
 

International Foundation Programme  
 



Requisitos acadêmicos 

Pós –Graduação 
 
Processo de inscrição e prazo : 
•1 de julho para ingresso em setembro 
•Processamento 5 dias úteis  
•Inscrição online  pelo site  www.graduateschool.ul.ie 
O que incluir em seu requerimento: 
 • Resultados de certificados para todos os exames mencionados  no
formulário de inscrição 
 • Prova de proficiência em língua inglesa  
• Traduções certificadas de sua distinção, e transcrições se 
não   estiverem em idioma inglês 



Study Abroad – o que é? 

• Fica 1-2 semestres na UL cursando modulos da 
sua escolha entre 5 faculdades 

• Alunos do 2/3/4 ano de graduação 

• 2 semanas no começo do semestre para 
experimentar e escolher matérias 

• Prazos: 

Semestre começando em setembro: 1 junho 

Semestre começando em janeiro: 1 novembro 

 



  Entry Requirements  
       (Study Abroad) 

• Minimum GPA of 2.7 (7.00 Brazilian equivalent). 
However, UL takes into consideration your home 
university, academic performance and the letter of 
recommendation if student does not  meet the 
minimum required. Each case will be evaluated at its 
own merit. 

• Most recent college transcript (in English) and a copy 
of the academic transcript in Portuguese (these must 
be stamped by students home university) 

 

 



Requisitos de inglês para Study Abroad 

TOEFL:  

550  (papel)   

213    (computador)  

80 (internet)     

IELTS: 

Pontuação  mínima é de 6,5 para cursos de artes, ciências 
humanas, negócios ou educação. 

A pontuação mínima é de 6.0 para programas de ciência 
engenharia, informática ou eletrônica.  

 



Entry Requirements - Resumo  

 

UNDERGRADUATE  

• Média de 70%, GPA 3,notra B incluindo inglês 

matemática e outra língua 

 

POSTGRADUATE  

• Diploma de graduação de uma universidade  

oficial, média de notas: > 70%, GPA 4 

 

REQUISITOS DE LINGUA INGLESA 

 

• IELTS de 6.5 – mínimo de 6 por matéria OU 

 

• IB TOEFL 90  
 

 
 
 
 
 
 
 
 





Summer School    

Irish studies  

Irish Writing in English 

Sociological Perspectives on 
Irish Society 

Screening Ireland: Ireland in 
Film and Television 

Creative Writing 

Law in Ireland 

Irish Myths and Legends 

Other areas 

Technical Communications for 
Engineers (4.5 US) 

Urban Laboratory Architecture 
(6 weeks: 6 US) 

Business 

International Financial Markets 
and Trading 

Corporate Social Responsibility  

Business Tools for Social Projects 



Summer school 



Departamento de Design & Manufacturing 
Technology  



Departamento de Engenharia Mecânica, Engenharia 

Aeronáutica e Biomédica 



Departamento da Engenharia Civil  

e Ciência dos Materiais 

https://www.youtube.com/watch?v=DNpBiFVVayo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNpBiFVVayo
https://www.youtube.com/watch?v=DNpBiFVVayo


Departamento de Arquitetura 







Alunos brasileiros falando sobre a UL 

A video taste of UL: 
Why I love life on campus in UL 
UL IED video 

https://www.youtube.com/watch?v=DNpBiFVVayo
https://www.youtube.com/watch?v=DNpBiFVVayo
https://www.youtube.com/watch?v=hO8ysXUfxlA
https://www.youtube.com/watch?v=oz-_7OvHMgY

